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ABSTRACT. Triticale crop was established on acidic soils in the area Albota, Arges, and used foliar fertilization. The aim was to give 
not the administered nitrogen directly on the ground. Productions were good and organic. 
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REZUMAT. Cultura de triticale a fost înfiinţată pe soluri acide din zona Albota, Argeş şi s-a utilizat fertilizarea foliară. Scopul a fost de 
a nu se administra azotul direct pe sol. În acest fel,     
 
Cuvinte cheie: triticale, fertilizare foliară, protectie ecologica.  
 

1. INTRODUCERE 

Cultura de triticale este o cerinţă a agriculturii 
actuale care constă în exploatarea suprafeţelor mai puţin 
productive pentru grâu şi porumb.  

Triticalele sunt plante create de amelioratori prin 
încrucişarea grâului cu secară. 

Factorul agrotehnic studiat asupra culturii de triticale 
este reacţia de răspuns biologic a soiului de triticale 
GORUN la administrarea de îngrăşăminte foliare cu 
azot, fosfor şi microelemente pe un sol acid din comuna 
Albota, judeţul Argeş. Prin administrarea de îngră-
şăminte foliare se asigura protecţia ecologică a solului, 
întrucât nutrienţii sunt administraţi şi asimilaţi la nivelul 
masei foliare. 

Caracteristicile solului din localitatea Albota, judeţul 
Argeş, pe care s-au efectuat experienţele sunt prezentate 
în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Însuşirile chimice ale solului cu experienţe  

de la Albota 

Solul pH Al ppm Pppm N ppm 

Brun luvic 4,90-5,00 49,00 23,07 13,30 

 

Nutrientii foliari au fost Microfert U, Plantfert şi 
Nutrient Expres, substanţe administrate primăvara pe 
vegetaţie. 

Prin studierea datelor biometrice raportate la producţia 
fizică exprimată în kg/ha, s-a constatat că:  

– solurile acide din zona Albota, judeţul Argeş au 
dat producţii foarte bune în condiţiile unei fertilizări 
foliare aplicate în fazele de înfrăţire şi de burduf;  

– îngrăşămintele foliare aplicate asigură şi acoperirea 
deficitului de apă; 

– cultura de triticale este recomandată pe terenuri 
acide, sărăcăcioase; 

– cele mai bune rezultate s-au obţinut prin ferti-
lizarea foliară cu produsul Microfert U. 

2. MATERIAL ŞI METODĂ DE TEHNICĂ 
EXPERIMENTALĂ 

S-au efectuat studii şi cercetări privind influenţa 
îngrăşămintelor foliare cu azot, fosfor, potasiu şi 
microelemente de tipul Microfert U, Plantfert şi 
Nutrient Expres, administrate triticalelor de toamnă.  

În funcţie de elementele de productivitate (numărul 
mediu al spicelor/m2, numărul mediu al boabelor/spic şi 
masă a o mie de boabe s-a calculat producţia biologică 
a triticalelor în intervalul 2007-2009. 

 S-a folosit următoarea formulă: 

Q [kg/ha] = (Nsp × Nb × MMB)/100 , 

în care: Q [kg/ha] este producţia medie/ha exprimată în 
kg; Nsp – numărul mediu al spicelor /m2; Nb – numărul 
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mediu al boabelor dintr-un spic; MMB – masa a 
1000 de boabe, exprimată în g. 

3. REZULTATE OBŢINUTE 

Rezultatele obţinute în urma studiului sunt prezen-
tate în tabelele 2-4.  

Datele din tabelul 2 conduc la următoarele constatări: 
– toate îngrăşămintele foliare folosite în experienţă 

au avut ca efect stimularea numărului de boabe în 
spiculeţele soiului Gorun; 

– cele mai multe boabe au fost numărate la 
variantele tratate foliar în faza de burduf; 

– diferenţele faţă de varianta netratată au fost foarte 
semnificative ori distinct semnificative. 

Din tabelul 4 rezultă următoarele aspecte cu caracter 
econonic: 

– administrarea îngrăşămintelor foliare în faza de 
burduf este cea mai economică; 

– profitul cel mai mare s-a obţinut cu îngrăşământul 
foliar Nutrient Expres, şi anume profit de 683,98 RON /ha 
şi rată a profitului de 18,49 %; 

– îngrăşământul foliar Multifert U a avut un profit de 
609,61 RON /ha şi rata profitului de 17,0 %; 

– îngrăşământul foliar Plantfert a avut un profit de 
479,98 RON /ha şi o rată a profitului de 13,8 %. 

 
Tabelul 2. Influenta îngrăşămintelor foliare (a) şi a fazei de administrare (b) în graduări diferite, 

asupra numărului de boabe în spiculeţ la soiul Gorun (2007-2009) 
 

Factorul „B” (faza de aplicare) Mediile factorului „B” 
Înfrăţire Burduf 

Factorul „A” 
(fertilizantul foliar) 

b1 b2 

Numărul de boabe 
în spiculeţe 

% Diferenţa Semnificaţia 

Nefertilizat 1,42 1,44 1,44 100,0 0,00 Mt. 
Microfert U 1,48 1,50 1,50 103,8 +0,05 ** 
Plantfert 1,48 1,50 1,49 103,5 +0,05 ** 
Nutrient Expres 1,47 1,49 1,48 102,8 +0,04 ** 
Numărul de boabe în spiculeţe 1,46 1,48 
% 100,0 100,9 
Diferenţa 0,00 +0,01 
Semnificaţia Mt. - 

 

DL 5% 0,02 
DL 1% 0,04 

DL 0,1% 0,09 

DL 5%       0,02;             DL 1%       0,03;             DL 0,1       0,06 
 

Tabelul 3.  Producţia fizică raportată la îngrăşământul foliar (a) şi faza de aplicare (b)  
la soiul Gorun (2007-2009) 

 

Producţia fizică 
Variantă Combinaţia 

kg/ha % 
Diferenţa Semnificaţia 

1 
Nefertilizat 

(Mt.) 
5.398,00 100,0 0,00 Mt. 

2 a1b1 5.704,67 105,7 +306,67 *** 
3 a1b2 5.931,67 109,9 +533,67 *** 
4 a2b1 5.605,67 103,8 +207,67 *** 
5 a2b2 5.805,00 107,5 407,00 *** 
6 a3b1 5.998,33 111,1 600,33 *** 
7 a3b2 6.169,00 114,3 771,00 *** 

 
Tabelul 4. Eficienţa economică a factorilor tehnologici în corelaţie cu îngrăşămintele foliare utilizate la soiul Gorun ( 2007-2009) 

 

Variantă Combinaţia 
Producţia medie 

obţinută 
[kg/ha] 

Preţ de vânzare
[Ron/kg] 

Cheltuieli totale
[Ron/ha] 

Venituri totale 
[Ron/ha] 

Profitul 
[RON/ha] 

Rata profitului
[%] 

1 Nefertilizat 5.397,00 0,60 2.812,02 3.238,80 426,77 13,2 
2 a1b1 5.704,67 0,60 2.933,47 3.422,80 489,31 14,3 
3 a1b2 5.931,67 0,60 2.949,37 3.559,00 609,61 17,0 
4 a2b1 5.605,66 0,60 2.989,08 3.363,40 374,34 11,1 
5 a2b2 5.803,00 0,60 3.003,01 3.483,00 479,98 13,8 
6 a3b1 5.998,33 0,60 3.005,55 3.599,00 593,45 16,5 
7 a3b2 6.169,00 0,60 3.017,50 3.701,40 683,88 18,49 
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4. CONCLUZII 

 Solurile acide din zona Albota, judeţul Argeş au 
dat producţii foarte bune în condiţiile unei fertilizări 
foliare aplicate în fazele de înfrăţire şi de burduf. 

 Îngrăşămintele chimice foliare absorbite prin 
masa foliară sunt ecologice pentru sol. 

 Îngrăşămintele foliare aplicate asigură şi com-
pensarea deficitului de apă, contribuind la creşterea 
producţiei triticalelor. 

 Cultura de triticale dă eficienţă terenurilor acide, 
sărăcăcioase . 

5. RECOMANDĂRI  

 Rezultatele cercetărilor privind tehnologia aplicată, 
adică densităţile de semănat şi fertilizarea cu îngrăşă-
minte foliare, au condus la formularea următoarelor 
recomandări : 

− în zonă se pot cultiva cu succes soiurile de triticale 
STIL şi GORUN; 

− în zonă se pot cultiva triticale la densitatea mică 
de 300 b.g./ha în anii normali; 

− în zonă se pot cultiva triticale la densitatea mai 
mare de 450 b.g./ha în anii secetoşi;  

− cel mai bun îngrăşământ foliar pentru triticale este 
Nutrient Expres, aplicat pe vegetaţie în faza de burduf. 

Răspunsul biologic al solului podzolic de la 
Albota, judeţul Argeş este un semn că se pot obţine 
recolte deosebite de la triticale, solul fiind protejat 
ecologic. 
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